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Beste partijgenoten, 

Het is slechts een aantal weken geleden dat wij bij elkaar kwamen in een extra 

ledenvergadering om de afsplitsing in de fractie te bespreken. Die klap, de afsplitsing, dreunt 

nog steeds na. Toch gloort er hoop. De overgebleven fractieleden werken hard en in 

harmonie, samen met de wethouder en de fractievolger, om alle agendapunten zo goed en 

grondig mogelijk te behandelen. De relatie met het (inmiddels iets uitgebreide) bestuur is 

goed. En er is een coach uit de partij door de fractie gevraagd en bereid gevonden ons allen 

te begeleiden. 

Ook een steeds dalend ledental van onze afdeling baart zorgen. Er blijven steeds minder 

actieve leden over om samen alle verplichtingen na te komen. Dat is dan ook de reden dat 

onze afdeling het initiatief heeft genomen om de campagne voor de Tweede Kamer 

verkiezingen samen met de afdelingen uit de buurgemeenten op te zetten. Wij wachten nog 

op hun definitieve antwoord. 

Een positieve ontwikkeling is het organiseren van de Moedig Voorwaarts bijeenkomsten door 

fractieleden en ons aspirant-bestuurslid. Deze worden redelijk bezocht en we hopen dat 

deze zullen leiden tot een goede basis voor ons verkiezingsprogramma voor 2018. 

Ik hoop dat u op welke manier dan ook, zelf ook eens een kijkje komt nemen op zo’n 

bijeenkomst. 

Rest mij nog u allen een goed 2017 te wensen. 

Namens het bestuur,  
Ria Blaakman, voorzitter. 
 
 
    ==========================  
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2. Agenda Ledenvergadering  
 
1. Welkom door de voorzitter, vaststellen van de agenda 
 
2. Mededelingen en rondvraag 
 
3. Notulen ledenvergadering  
    Notulen van de extra ledenvergadering van 5-10-2016 
 
4  Vaststelling begroting  
 
5. Vaststellen werkplan  
 
6. Verkiezingen diverse functies 
 
7. Activiteiten voor de komende periode -  1 mei viering hoe vieren we deze? 
 
8. Rondje gemeentepolitiek – Fractievoorzitter Cor Reijn en wethouder Cees Liefting 
 
9. Thema: Moedig Voorwaarts 
 
10. Afsluiting  
 
    ================================= 
 
 
3. Notulen ledenvergadering 18-01-2016 
 

1. Welkom door de voorzitter om 19.35 uur. Agenda wordt vastgesteld 
 

2. Mededelingen 
Bericht van verhindering van Roger van Hoecke en Johan van der Ha. 
De koffiepot staat bij de koffietafel, een vriendelijk verzoek een vrijwillige kleine bijdrage te 
doen voor uw koffie of thee.  
Website: Louis en Anneke van der Hoofd zijn geen lid meer van de partij en verzorgen tot 
21 maart de website. Vanaf omstreeks 1 maart zal Maarten van Rossen het onderhoud van 
de site op zich nemen. 
Louis heeft bij de verkiezingen ervoor getekend afstand te doen van zijn zetel mocht het 
zover komen dat hij een plek kan invullen binnen de raad. We informeren bij de gemeente 
hoe hier mee om wordt gegaan. 
De activiteiten de komende periode zijn het Zelandusdebat op 9 februari thema Zorg en de 
vrouwendag 8 maart te Middelburg met het thema “geweld tegen vrouwen” 
 
     3. Rondvraag 
Rob:  pleit voor een regelmatige bijeenkomst waarin leden en niet leden met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen m.b.t. plaatselijke politiek. Het doel is tot de volgende 
verkiezingen met mensen die het rode gedachtengoed een warm hart toedragen tot 
mogelijke onderwerpen te komen die een rol kunnen spelen in de politiek van Terneuzen. 
Rob wil graag een impuls bewerkstelligen zodat de interesse in politiek weer gaat leven. 
We zijn lid van een vereniging en er moet meer gebeuren. 
Dit wordt door meer mensen onderstreept.  
Afgesproken wordt dat Rob, Cor en Laslo de 1ste bespreking organiseren. 
De opzet bespreken ze met het bestuur als het onder bestuurlijke verantwoordelijkheid valt. 
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4. T.a.v. de notulen 
1 mei viering -  de vraag is ook dit jaar opnieuw gesteld of wij als PvdA Terneuzen de 1 mei 
viering willen vieren met partijen in Zeeuws - Vlaanderen. Deze partijen zijn de SP, CPN en 
de FNV. Er wordt gekozen voor een viering met de eigen partij.  
Later tijdens de vergadering volgt de discussie. 
 
Een aanpassing op de notulen van 27-1-2015 is: punt 6 Verslag van Wim ten Hoor van het 
congres op 17/18 januari. Ruud Koole is niet gekozen op een verkiesbare plek op de lijst van 
de 1ste Kamerleden. 
 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 

5.  Financieel overzicht en balans 
De penningmeester is 1 jaar bezig met de machtiging voor de rekening. Er is nu een kleine 
wijziging op de post activa met de reden dat we de vergaderingen vooral thuis houden. 
Er worden geen reiskosten geboekt, het webbeheer kost minder dan begroot. Het geeft een 
positief beeld van de financiën van de afdeling.  
De kascommissie heeft handtekeningen geplaatst en decharge verleend. 
De begroting van 2016 wordt vastgesteld en toegelicht. 
 

6.  Vaststellen werkplan 
Cees Liefting: Het zou goed zijn dat we meer met elkaar praten over het lastige verhaal mbt 
de 2de kamer verkiezingen. Afdeling Terneuzen heeft niet veel met de landelijke en 
provinciale politiek en zijn een meer lokale partij. De dingen die hier spelen konden niet 
besproken worden bij de laatste vergadering bij het gewest en komen ze hier aan de orde als 
voorbeeld het zorgdossier in Zeeland. Het gewest praat voor 2 delen van de Zeeland waar 
het om ziekenhuiszorg gaat, terwijl het van groot belang is dat ook Zeeuws - vlaanderen zijn 
ziekenhuis behoud voor meer dan zorg maar ook bv werkgelegenheid en hoe ziet er dat uit, 
steeds reizen naar een ziekenhuis buiten Zeeuws - Vlaanderen? 
Frank van Oorschot vult aan dat de zorgverkenner een minder rooskleurig beeld heeft van 
Zeeuws-Vlaanderen wat het in stand houden van de ziekenhuiszorg betreft. 
Ralph van Hertum geeft mee dat met gedeputeerde van Veen het provinciale zorgveld 
verkend wordt en er werkafspraken worden gemaakt. Terneuzen telt hierin niet mee 
Het is aan Frank om dit als fractievolger na te gaan hoe de situatie is. 
Het zou goed zijn dat de Statenfractie een bezoek brengt aan Terneuzen en er meer 
samenwerking is – afspraak met Cees Liefting.  
Hij geeft mee dat een negatief beeld van de zorg in Zeeuws-Vlaanderen op dit moment een 
scheef beeld kan geven. ADRZ doet het nu beter omdat zij met Rotterdam samen willen 
gaan. Het is van belang dat er in het gewest de verschillen benoemd kunnen worden maar 
ook de onderlinge verbondenheid op een goede manier benadrukt wordt. 
 
Het werkplan voor onze afdeling zou meer lokaal en minder landelijk gericht moeten zijn.  
De fractie zou meer in beeld moeten komen. Fractieleden kunnen elkaar versterken door 
samen te werken. 
 

7.  Verkiezingen diverse functies 
Het eerstvolgende congres is nog op de oude manier met afgevaardigden. 
Wim ten Hoor blijft afgevaardigde van onze afdeling. 
Frank van Oorschot is plaatsvervanger. 
 
Nieuw lid van de kascommissie is Diana Roelands. 
We bedanken Natasja Warnier voor haar deelname aan de kascommissie. 
 
De leden worden opgeroepen vooral plaats te nemen in het bestuur van de afdeling. Er zijn 
zoveel werkzaamheden en met zo’n klein bestuur worden de werkzaamheden veel maar oor  
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door te weinig mensen de lijnen uitgezet. Je kunt altijd eens komen praten over de 
bestuurstaken en wat er zoal gedaan kan worden. 
 

8.  Activiteiten 
Het thema van de vrouwendag dit jaar is geweld tegen vrouwen. Het programma is in 
voorbereiding en is geïnspireerd op de internationale vrouwenconferentie die eind 2015 jaar 
gehouden is in den Haag. Cees geeft mee dat we erg op moeten letten dat dit onderwerp 
niet gekaapt wordt door rechts ook voor hen is het een interessant thema om hun standpunt 
te ventileren. 
 

9.  Gemeentepolitiek 
Fractievoorzitter Jack d’Hooghe, geeft de highlights aan van het moment:  

 Spitsing Delta, kunstgrasvelden, Toekomst bestendig maken van Sociale 
werkvoorziening, buslijnen die omvallen, het OV probleem. Zorg in Zeeuws-
Vlaanderen, masterplan voorzieningen. 

 Jack geeft aan dat onze rol binnen het politieke veld soms moeilijk ligt als links 
georiënteerde partij. Omdat TOP zo groot is, is een voorstel tegen de coalitie moeilijk. 

 

 Meegegeven aan Jack wordt dat ze persberichten uit kunnen laten gaan naar de pers 
en via Twitter oneliners de wereld in kunnen sturen, dat wordt gelezen. Het 
onderwerp wordt wat breder getrokken naar omgaan met sociale media. Ook daar 
zijn bepaalde codes voor en er is vanuit de PvdA een mediatraining als er behoefte 
aan is.  

 

 Er wordt vanuit de leden gedacht aan een goede social media opzet met  
Moderator en een tekstschrijver. Kan er een werkgroepje sociale media opgezet 
worden? Jack d’Hooghe, Rob van Bedaf en Jesse Lippens willen zich hier in 
verdiepen. 

 
Wethouder Cees Liefting geeft de highlights van de bespreekpunten binnen het college aan:  

 Het sociaal domein heeft alle aandacht, er moeten middelen binnen gehaald worden 
voor de uitvoering ervan wat complex is omdat het aantal afnemers van 
voorzieningen in bv jeugdzorg en dagbesteding niet duidelijk is. 

 Afspraken maken m.b.t. Participatiewet en sociale werkvoorzieningen wordt april 
centrum voor top-techniek in Zeeuws-Vlaanderen wordt 2017. 

 M.b.t. het AZC een langer verblijf op Marina Beach voor 5 jaar is bespreekbaar. Het 
verblijf van de vluchtelingen en de voorzieningen moeten op elkaar aansluiten. 
Onderwijs is bv geregeld. 

 Het CJG wordt opgenomen bij AanZ en valt als organisatie weg. 

 Alfahulpen krijgen een contract via Zo-net. Dit wordt een algemene voorziening en 
ieder kan voor € 8,00 per uur HH afnemen. Mensen met een laag inkomen betalen 
een kleine eigen bijdrage. 

 Vervoersmogelijkheden voor zieken en gehandicapten worden gecombineerd; er 
wordt dan meer mogelijk.  

 M.b.t. het dualisme: Het is zaak dat er middels het dualisme elkaar scherp wordt 
gehouden. 
Het lastige kan zijn dat er onderhandeld wordt met partijen, dat is het politieke spel. 
Het gaat erom wat je er voor je achterban uit kan halen. Kunsstof grasveld is een 
grote wens van het wethouder Begijn, omdat er een positieve “uitruil” bij is, kan dit 
goed uitpakken voor mensen met een zeer laag inkomen. 

 M.b.t. de Westerscheldetunnel: Omdat het een internationale hoofdroute is zou deze 
door het rijk gefinancierd moeten worden. Cees brengt dit punt lokaal maar ook 
landelijk onder de aandacht. 
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10. Ledendemocratie, het proces…. 
Komend jaar is er ruim aandacht voor een nieuwe vorm van ledendemocratie en wordt “one 
man -  one vote” vorm gegeven. Met een power-point geeft Anouschka van Immerseel uitleg 
m.b.t. dit proces.  
Volgend jaar krijgt het alle aandacht omdat de ledendemocratie anders vorm gegeven wordt, 
Nu wordt er geëxperimenteerd met een ledenraadgeving. 
In de toekomst zal er op congressen vanuit thuis gestemd kunnen worden. 
 

11. Onder dankzegging van de aanwezigheid van alle leden sluit de voorzitter de 
vergadering 
                         

--------------------------------- 
 

Korte notulen van de besloten extra ledenvergadering 05-10-2016  
Er is voor gekozen korte notulen te plaatsen in deze stukken voor alle leden om  de essentie 
te delen van wat besproken is op de vergadering.  
 

Verslag van de afdelingsvergadering van de Partij van de Arbeid Terneuzen op 
woensdag 5 oktober 2016 

in buurthuis ‘Oudelandse Hoeve 
 

Aanwezig waren: Zie presentielijst 
Afgemeld: Zie presentielijst 
Verslag: Maarten Rossen (tot 21:45 uur) en Henk Leunk (vanaf 21:45 uur) 
 
Opening 
Henk Leunk heet als technisch voorzitter iedereen welkom en opent om 19:35 uur de 
vergadering van de Partij van de Arbeid (PvdA) Terneuzen. Marion Lippens deelt mede dat 
er ingezonden stukken zijn waaronder een schrijven van de partij Sociaal Terneuzen waarin 
Jack d’Hooghe en Ingrid Wojtal uitgebreid beschrijven wat in de tweede alinea van de 
uitnodiging voor deze vergadering staat vermeld. De stukken liggen voor de leden ter inzage 
tijdens deze vergadering. Volgens Ingrid en Jack spelen er al langere tijd twisten in de fractie 
echter deze zijn niet uitgesproken naar de fractie en niet in deze mate naar het bestuur. Er 
zijn leden die vragen om dit ingekomen stuk voor de volledigheid bij de vergadering te 
betrekken.  
Het afdelingsbestuur kent niet alle achterliggende beweegredenen van Jack d’Hooghe en 
Ingrid Wojtal om op te stappen uit de PvdA met medenemen van hun raadszetels. Het 
afdelingsbestuur heeft geprobeerd met hen in gesprek te komen. Er was aanvankelijk een 
afspraak gemaakt, maar daar is door Jack d’Hooghe en Ingrid Wojtal geen gevolg gegeven. 
Hun schrijven heeft de status van ingekomen stuk.   
Henk Leunk stelt voor om eerst de direct betrokken mensen aan het woord te laten en 
daarna een vragenronde te houden.  
 
Zowel de fractie, wethouder bestuur als dhr. Lonink als voorzitter van de gemeenteraad 
hebben hun beeld van de ontstane situatie uiteen gezet. Daarbij zijn specifieke situaties 
benoemd waarbij spanningen of meningsverschillen geconstateerd zijn welke zich beperkt 
hebben tot de voetbalvelden, de veiligheidsregio, opzet van Moedig Voorwaarts en de vorm 
ervan, en het niet aanwezig zijn bij de perspectievennota, de belangrijkste vergadering in het 
politieke jaar. 
 
Opgemerkt is dat het aan eenheid in de fractie ontbrak t.a.v. standpunten en strategie, het 
omgaan met het duale systeem maar zeker ook aan communicatie. 
Het is zorgelijk te noemen dat spanningen worden opgemerkt en deze niet op een goede 
manier werden uitgesproken naar elkaar waardoor het tot een escalatie heeft geleid die 
overige betrokkenen dan Jack en Ingrid niet hebben zien aankomen. 
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Er is hulp voor ingeroepen bij het Centrum voor Landelijk Bestuur, dat is de lijn die er sinds 
de coaches wegbezuinigd zijn binnen de partij, gevolgd wordt.  
 
Met name wordt genoemd dat deze situatie te betreuren is voor ieder, voor de PvdA, collega  
fractieleden en ook voor Jack en Ingrid, beiden betrokken raadsleden.   
Het bestuur dringt erop aan dat het van belang is elkaar op tijd te bevragen, elkaar aan tafel 
te verzoeken om dingen uit te praten en tijd met elkaar door te brengen naast de 
fractievergaderingen zodat er ook ruimte is om elkaar wat beter te leren kennen. 
 
Er is brede steun om verder te gaan zowel bij de fractie zelf als het bestuur, de 
coalitiepartijen en gemeenteraad. Er volgt geen herschikking van taken voor de wethouder. 
Dit is de basis waarop de PvdA Terneuzen verder kan gaan. 
 
Overige te bespreken punten zijn uitbreiding van het bestuur, waar Wim ten Hoor een 
voorstel voor doet.  
Aandacht wordt gevraagd voor de ledenvergadering die er begin december gehouden zal 
worden. 
Ook voor de vernieuwde ledendemocratie waarvoor een  voorcongres in de afdeling  wordt 
gepland en we gezamenlijk het verkiezingsprogramma t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen 
kunnen voorzien van moties en amendementen. 
En de Moedig Voorwaarts bijeenkomsten waar vanuit het sociaal democratische 
gedachtengoed het gesprek wordt aangegaan met een ieder die zich aangesproken voelt en 
waar gezamenlijk de koers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 uitgezet wordt.  
 
De vergadering wordt rond 10.30 gesloten. 
                                                             ------------------------------------------ 

3. Financiën van de afdeling Terneuzen 

 BALANSGEGEVENS 2016   

      ACTIVA 2016 2015 

 Geldmiddelen:       
   Kas € 0,00  € 0,00  

   Rabobank € 3.766,09  € 3.550,20  

   Spaarrekening ASN € 7.735,37  € 5.154,30  

   Beleggingen € 0,00  € 0,00  

   Stichtingen € 0,00  € 0,00  

 Vorderingen / vooruitbetaald   € 0,00  € 0,00  

 Inventaris apparatuur   € 0,00  € 0,00  

 Gebouwen   € 0,00  € 0,00  

        
   TOTAAL ACTIVA € 11.501,46  € 8.704,50  

     

   PASSIVA 2016 2015 

 Kapitaal   € 11.501,46  € 8.704,50  

 Verkiezingsfonds   € 0,00  € 0,00  

 Overige fondsen   € 0,00  € 0,00  

 Schulden: Diverse schulden en vooruit 
ontvangen 

€ 0,00  € 0,00  

         
   TOTAAL PASSIVA  € 11.501,46  € 8.704,50  
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  INKOMSTEN Begroting Uitkomst Uitkomst 

    2016 2016 2015 

8002 Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen € 0,00  € 0,00  € 0,00  

8003 Contributie politici € 2.200,00  € 1.900,00  € 2.425,00  

8006 Renteopbrengsten € 50,00  € 0,00  € 148,75  

8011 Overige ontvangsten € 0,00  € 22,09  € 400,05  

8100 Afdracht van Partijbureau € 839,60  € 839,60  € 1.044,56  

8110 Extra afdracht van Partijbureau € 0,00  € 500,00  € 400,00  

8111 Afdracht vanuit verkiezingsfonds € 0,00  € 0,00  € 0,00  

8112 Inkomsten gezamelijke activiteiten € 0,00  € 0,00  € 0,00  

  TOTAAL € 3.089,60  € 3.261,69  € 4.418,36  

 
 
 

  UITGAVEN Begroting Uitkomst Uitkomst 

    2016 2016 2015 

4000 Kosten personeel € 0,00  € 0,00  € 0,00  

4036 Overige vergoedingen € 0,00  € 0,00  € 0,00  

4051 Scholing € 150,00  € 0,00  € 0,00  

4109 Huisvestingskosten € 0,00  € 0,00  € 0,00  

4300 Telefoonkosten € 0,00  € 0,00  € 0,00  

4500 Drukkosten/mailings € 100,00  € 28,65  € 70,02  

4507 Vergaderkosten € 200,00  € 128,30  € 120,00  

4509 Reiskosten € 50,00  € 0,00  € 0,00  

4514 Promotie/campagne € 150,00  € 0,00  € 768,35  

4516 Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) € 150,00  € 36,50  € 0,00  

4517 Bankkosten € 50,00  € 34,78  € 36,00  

4519 Webbeheer € 50,00  € 0,00  € 671,55  

4600 Ledenwerving € 200,00  € 0,00  € 69,43  

4601 Ledenbehoud € 130,00  € 85,50  € 26,94  

4602 Ledenraadpleging € 100,00  € 0,00  € 0,00  

4650 Gezamenlijke activ. binnen de PvdA € 150,00  € 0,00  € 75,00  

4651 Gezamenlijke activiteiten buiten de 
PvdA € 0,00  

€ 0,00  € 0,00  

4652 Thematische vergadering/werkgroepen € 0,00  € 151,00  € 0,00  

4700 Toevoeging overschot naar 
Verkiezingsfonds € 1.609,60  

€ 2.796,96  € 2.581,07  

  TOTAAL € 3.089,60  € 3.261,69  € 4.418,36  
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Begroting PvdA Terneuzen voor 2017 
 

   
Toelichting: 

INKOMSTEN Begroting Begroting  
 

 
2016 2017 

 Fondsenwerving t.b.v. verkiezingen € 0,00  € 0,00  
 Contributie politici € 2.200,00  € 1.600,00  1x1000 (wethouder) 2x300 (raadsleden) 

Renteopbrengsten € 50,00  € 0,00  
 Overige ontvangsten € 0,00  € 0,00  
 Afdracht van Partijbureau € 839,60  € 745,80  vloerbedrag 250,- + 99 leden 

Extra afdracht van Partijbureau € 0,00  € 0,00  
 Afdracht vanuit verkiezingsfonds € 0,00  € 0,00  
 Inkomsten gezamenlijke activiteiten € 0,00  € 0,00  
   

   
TOTAAL € 3.089,60  € 2.345,80  

             UITGAVEN Begroting Begroting 
 

 
2016 2017 

 Kosten personeel € 0,00  € 0,00  
 Overige vergoedingen € 0,00  € 0,00  
 Scholing € 150,00  € 150,00  
 Huisvestingskosten € 0,00  € 0,00  
 Telefoonkosten € 0,00  € 0,00  
 Drukkosten/mailings € 100,00  € 100,00  
 Vergaderkosten € 200,00  € 200,00  
 Reiskosten € 50,00  € 50,00  
 Promotie/campagne € 150,00  € 150,00  
 Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) € 150,00  € 150,00  
 Bankkosten € 50,00  € 50,00  
 Webbeheer € 50,00  € 50,00  
 Ledenwerving € 200,00  € 200,00  
 Ledenbehoud € 130,00  € 130,00  
 Ledenraadpleging € 100,00  € 100,00  
 Gezamenlijke activiteiten binnen  PvdA € 150,00  € 150,00  
 gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA € 0,00  € 0,00  
 Thematische vergadering/werkgroepen € 0,00  € 0,00  
 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds € 1.609,60  € 865,80  
 

 
    

 TOTAAL € 3.089,60  € 2.345,80  
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5. Werkplan 2017 
 
Inleiding 
De fractie is afgelopen september geconfronteerd geworden met het besluit dat Ingrid Wojtal 
en Jack d’Hooghe besloten zich af te splitsen van de PvdA fractie en met behoud van hun 
zetels zitting te nemen in de gemeenteraad van Terneuzen. Het was een grote schok voor 
iedereen en er is moeite gedaan om tot op het laatste moment in gesprek te blijven met hen. 
Het was een realiteit die vroeg om een kordate en pragmatische aanpak en evenzo 
belangrijk was het uitspreken van steun aan elkaar van fractie, wethouder als bestuur. 
De fractie en wethouder hebben ook de steun van de gemeenteraad ontvangen en konden 
verder met het vertegenwoordigen van de PvdA. Het betekent dat het werk wat met 4 werd 
gedaan én de fractievolger, nu met 2 mensen én de fractievolger wordt gedaan. Ieders 
functie is in zwaarte toegenomen en vraagt meer tijd, aandacht en flexibiliteit.  
Naar aanleiding van deze gebeurtenis is er op 05-10-2016 een extra ledenvergadering 
georganiseerd waar verantwoording is afgelegd door zowel bestuur als fractie als wethouder 
aan de leden. Jan Loninck heeft in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad zijn aandeel in 
dit proces verwoord. De notulen die zijn opgemaakt door een externe notulist kunt u 
terugvinden in de bundel toegestuurde stukken. 
 
Naast deze realiteit zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de voorbereidingen al duidelijk 
merkbaar in politiek Den Haag. Naast landelijke PvdA zaken die onze aandacht vragen, 
zoals lijsttrekkersverkiezingen heeft ook de vernieuwde ledendemocratie interessante 
bijeenkomsten en gesprekken opgeleverd zowel in de afdeling als provinciaal. Directe 
inbreng van leden en daarmee directe invloed op een verkiezingsprogramma is een groot 
goed, we volgen dit proces met aandacht. 
De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal mede de activiteiten in 2017 bepalen. Met “Moedig 
Voorwaarts” bijeenkomsten waarmee al dit jaar gestart is, bieden we ieder met een rood 
hart, een podium om zienswijzen en standpunten bespreekbaar te maken.  
 
Werkplan 2017 
Herschikken, herpositioneren en heroriënteren is voor nu het aandachtspunt van zowel de 
fractie, wethouder als bestuur. Hoe geven we een sociaal democratische geluid weer in een 
gemeenteraad waarin de lokale partij in de positie als grootste partij  het alleen zeggenschap 
lijkt op te eisen? Het dualisme kan hier als instrument ingezet worden om verschil te duiden, 
dat verschil waarmee wij onze kleur moeten behouden. De ruimte wordt gezocht in de 
discussie met elkaar, met leden en aspirant leden. Momenten van reflectie en support 
worden georganiseerd met het doel eenheid te vormen en uit te stralen. 
In het proces naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het van belang duidelijk te 
maken dat het sociaal democratische gedachtengoed ertoe doet, zeker in de gemeenteraad 
van Terneuzen. Daar hebben we de betrokkenheid en daadkracht bij nodig van ieder lid om 
daarvoor te zorgen! 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Voor nu is het “koffiedik kijken” wat er het komende jaar gaat gebeuren met de PvdA bij de 
Tweede kamer Verkiezingen. Een feit is wel dat er nu voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2018 de eerste beslissingen genomen dienen te worden. De vraag of de PvdA mee gaat 
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen is één, maar ook hoe we deze ingaan, landelijk 
zien we een beweging naar links progressief. Een beweging kan strategisch realistisch zijn 
maar geldt dat ook voor onze afdeling? 
Hierover gaan gesprekken in alle geledingen en is het een thema wat bij  
“Moedig Voorwaarts” bijeenkomsten ook uitgebreid besproken wordt.  
Zoals het er nu naar uitziet zal het bestuur zelf met ondersteuning van leden uit de afdeling 
de lijst gaan samenstellen, daar kunt ook ú deel van uitmaken. En we stellen u de vraag of u 
wilt deelnemen aan het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. 
We zien uit naar een enerverende periode waarin we meer dan anders met elkaar optrekken 
en we samen de verkiezingen tegemoet gaan 
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Communicatie 
Vanuit de afdeling Terneuzen maken we gebruik van de website die landelijk geïnitieerd is, 
Deze website heeft een bekende lay-out en zowel regionale als landelijke onderwerpen zijn 
er terug te vinden. Ook het verkiezingsprogramma en mensen die ons vertegenwoordigen 
hebben staan onder een apart tabblad. Het is overzichtelijk en goed te bereiken. 
Het plaatsen van stukken wordt verzorgd door de medewerker van de Statenfractie, vanuit 
onze afdeling verstuurt Rob van Bedaf stukken door. 
 
Rob heeft ook een Facebookpagina opgezet, deze kunt u liken en snel op de hoogte zijn van 
de laatste informatie zoals dat bij facebook gaat. Kritische noten, een voedingsbodem voor 
de Moedig Voorwaarts bijeenkomsten vindt u daar….stof tot nadenken! Naar de verkiezingen 
toe wordt er meer gebruik gemaakt van dit medium met foto’s oproepen en weetjes… 
 
Zoals verleden jaar ook dit jaar een oproep aan u, om wijzigingen in gegevens zoals adres of 
e-adres door te geven aan het partijbureau of aan het secretariaat. Zo kunnen we de 
papieren oplage die verstuurd wordt per post aan mensen zonder e-mailadres, beperkt 
houden. 
Beter voor milieu en de portemonnee.  
 
Activiteiten voor de leden.  
Anders dan dit jaar houden we de ALV in december in plaats van in januari van het nieuwe 
jaar. Voor de financiële paragraaf en een transparant beleid is het goed dit voor het nieuwe 
jaar te delen met de leden. Bovendien zijn er bespreekpunten ter voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
 
Het budget en het te sparen deel voor de verkiezingskas loopt terug enerzijds doordat de 
fractiebijdrage lager is, anderzijds omdat het aantal leden is gedaald en per 1 oktober voor 
101 betalende leden een afdracht is gedaan door het partijbureau.  
Afgelopen jaar was er het 70 jarig jubileum van de PvdA. Leden zijn uitgenodigd om naar 
een gezamenlijk feest te gaan door de PvdA georganiseerd. Vanuit de afdeling heeft ieder lid 
een rode roos ontvangen. Met het uitdelen van deze roos hebben we veel leden gezien en 
gesproken. De behoefte is er om een gesprek aan te gaan, voor de een kan het zijn 
terugkijken op een mooie tijd voor de ander uitwisselen van gedachten hoe het (weer) beter 
moet!  
Ieder is nu in de gelegenheid de Moedig Voorwaarts bijeenkomsten bij te wonen die 
gehouden worden in buurthuis “ De Hoeve” in Terneuzen. Samen willen we de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 voorbereiden! Ieder is welkom en heeft u geen vervoer, 
laat het ons weten, wij doen ons best u van vervoer te voorzien.  
 
Met de Tweede Kamerverkiezingen die aanstaande zijn is er aandacht voor de nieuwe 
ledendemocratie. Vanuit onze afdeling zijn er vele amendementen en moties geïnitieerd. Dit 
hebben we op een avond gedaan waar 15 leden aanwezig waren en we de discussie zijn 
aangegaan met elkaar. 13 amendementen en 3 moties zijn via de PvdA Zeeland direct 
doorgegaan naar het zogenaamde stemlokaal waaronder de motie Westerscheldetunnel 
Tolvrij! 
Op 2 oktober 2016 ontvangt u als lid een mail met een code vanuit de landelijke PvdA. 
Daarmee kunt u de moties en amendementen die door zijn gegaan ondersteunen door uw 
stem uit te brengen.  
Het is bijzonder dat leden in deze vorm een directe inbreng kunnen hebben op het 
verkiezingsprogramma. De moeite en de aandacht waard om een bezoek aan het digitale 
stemlokaal te brengen. 
Er is nog meer te kiezen…voor wie kiest u? Lodewijk Asscher of Diederik Samsom als 
lijsttrekker voor de komende regeerperiode. Op 24 november heeft u een mail met een 
code ontvangen waarmee u t/m 7 december u stem kunt uitbrengen.  
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Samen werken 
De PvdA is er zich in alle geledingen zich nu nog meer van bewust dat we elkaar nodig 
hebben, leden, sympathisanten van het rode gedachtengoed. We zijn blij dat Rob van Bedaf 
bereid is gevonden het bestuur te versterken tot in ieder geval de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hij wil zich inzetten voor het media stuk en heeft 
specifieke aandacht om de verkiezingen 2018 tot een goed eind te brengen voor de PvdA 
Terneuzen. Wim ten Hoor heeft de taak op zich genomen het bestuur te versterken door op 
zoek te gaan naar mensen die bereid zijn zich bestuurlijk verantwoordelijk te voelen voor de 
afdeling. “Samen doen we meer” kan een goed motto zijn. Voor zowel de voorbereiding maar 
zeker ook in de uitvoering van ledenactiviteiten is extra menskracht hard nodig!  
Vanuit het bestuur is er zeker aandacht voor de verbinding met andere afdelingen, de 
provincie en de tweede kamer. We proberen items onder de aandacht te brengen en vragen 
ondersteuning bij vragen vanuit inwoners van de gemeente Terneuzen bijvoorbeeld voor het 
ombudswerk. Voor de campagneactiviteiten voor de 2de Kamerverkiezingen willen we graag 
met de afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen optrekken. 
 
Joyce Vermue heeft vanuit Zeeuws-Vlaanderen zitting in de 2de Kamer. Afgelopen zomer 
heeft ze een bezoek gebracht aan onze gemeente en met enkele leden een bezoek gebracht 
aan de voedselbank als Marina Beach, toen nog locatie voor vluchtelingenopvang. 
Joyce zet zich in voor onderwijs, inclusieve samenleving en de dingen die in Zeeland spelen. 
Ze heeft onze steun gevraagd en ontvangen voor een plaats op de kandidatenlijst voor de 
2de Kamer. We zullen haar graag ontvangen als zij op campagne gaat de komende tijd, 
 
Het is fijn u te kunnen betrekken bij de partijactiviteiten zowel lokaal, provinciaal als landelijk. 
U bent altijd welkom om uw vragen te stellen en uw steentje bij te dragen! 
Wij staan open voor uw suggesties. 
 
Het werkplan wordt door het bestuur beschouwd als een levend document. De inhoud kan 
met die reden aangepast worden aan de actualiteit en de omstandigheden van het moment. 
 

 
6. Verkiezingen diverse functies 

 
Bestuursleden afdeling Terneuzen 

 Voorzitter wordt in functie gekozen (art.11.lid1.Sub a) 
 
Aftredend:     Ria Blaakman, Marion Lippens 
 
Herkiesbaar: Ria Blaakman, Marion Lippens  
 
Toetredend:  Rob van Bedaf 
 
Vacant:         penningmeester, bestuurslid 
 
Contactpersoon voor het gewest 

 Anouschka van Immerseel vanuit het gewest Zeeland 
 
Kascommissie voor de afdelingskas 

 1ste jaar: Wim ten Hoor 

 2de jaar: Cor Reijn 
 

 
7. Hoe gaat het in de gemeentepolitiek?  
Toelichting van de Highlights  door de fractievoorzitter Cor Reijn en  
wethouder Cees Liefting. 
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8. Activiteiten de komende periode 
In het werkplan staan de activiteiten van de politieke agenda al beschreven, maar er zijn ook 
de verenigingsactiviteiten. 
We vieren de dag van de arbeid, 1 mei en is er ook dit jaar aandacht voor de  
Wandel 4-Daagse in Terneuzen. 
We kijken of we een actie kunnen opzetten rondom NL Doet, een vrijwilligersdag waar ieder 
een klus kan oppakken in de vele instellingen die meedoen. 
Er zijn ook de campagneactiviteiten wat vooral ook gezellig is om samen in op te trekken. 
We zien u graag op de Moedig Voorwaarts bijeenkomsten die gehouden worden op 
30 november,  
 
 
9. Themabespreking: Moedig Voorwaarts! 
Rob van Bedaf licht dit toe en we bespreken een onderwerp wat in de vergadering naar 
voren komt. 
 
 
 
 

Dankzegging en afsluiting van de vergadering door de voorzitter 

     


